
 
 

 

 

 

 

Sayın valim, 

Sayın milletvekillerim, 

Sayın büyükşehir belediyesi başkanım, 

Bölgemizin çok değerli idari ve mülki amirleri, 

Muğla odalarının ve borsasının kıymetli başkanları, 

Saygı değer katılımcılar, 

 

Bugün sizleri Fethiye’de Odamızın ev sahipliğinde ağırlamaktan duyduğum mutluluğu 

belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. 

 

Değerli konuklar; 

Konuşmama başlamadan önce 13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da masum ve sivil insanlara 

yönelen vahşi terör eylemini şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralı 

vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.  

 

Kıymetli Misafirler,  

 

Bugün Muğla’nın nabzı Fethiye’de atıyor.  Gündemimiz sizlerin de bildiği gibi bölgemizin 

ortak sorunlarından oluşuyor. 

 

Maalesef bugün Türkiye’nin ve Muğla’nın en büyük sorunu terör ve Ortadoğu’da yaşanan 

savaşın yol açtığı sorunlardır.    

 

Ülkemiz 35 yıldır terörle mücadele ediyor. Geçmişte dağlarda askerimizi hedef alan terör 

bugün şehirlerdeki sivil, masum vatandaşlarımızı hedef alıyor.   

 

Güvenliğin ve huzurun sağlanması öncelikli talebimizdir. 

Can güvenliğimiz yoksa düşünce ve ifade özgürlüğümüz de yoktur. 

Can güvenliğimiz yoksa din ve vicdan özgürlüğümüz de yoktur.  

Esnaf, işçi, köylü, memur yoktur. 

Böyle bir ortamda yatırımcı da yoktur istihdam da yoktur. 

 

Yüz yıl önce bizi sömürgeleştirmek isteyen küresel sermaye bugün aynı amaca başka bir 

yöntemle ulaşmak istemektedir. Türk milleti olarak ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların 

farkındayız ve bu oyunlara müsaade etmeyeceğiz. 

 

Değerli konuklar; 

Bu sorunun çözümü birlik ve beraberlikten geçmektedir. Teröre en etkili silah bir arada 

durmak, sağduyulu çözümler üretmek ve kararlı olmaktır. Biz Muğla Odaları ve Borsası 
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olarak, yaptığımız müşterek toplantılarla dağılmaz bir birlikteliğin sağlam temellerini atmış 

bulunuyoruz. Zorluklar karşısında daha da kenetleniyoruz. Dileğim Muğla’nın bu birlikteliği 

tüm Türkiye’ye örnek olsun. 

 

Terörün Muğla ekonomisine yansımalarına baktığımızda, terörden en çok etkilenen sektör, 

turizm sektörü olmuştur. Rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 40 daha azalmıştır.  

 

Rusya ile yaşadığımız siyasi krizin Fethiye özelindeki en ciddi etkisi tarım sektöründe 

olmuştur. Fethiye ekonomisinin bel kemiği olan tarımda bu kriz yine üreticimizi ve 

köylümüzü olumsuz etkilemiştir. İhracatta lojistik maliyetlerimizi artırmıştır.   

 

Sayın Valim, 

Saygıdeğer Milletvekillerim, 

 

Fethiye’nin en önemli projeleri olan Babadağ teleferik projesi, kurvaziyer liman ve yat çekek 

yeri projesinde devletten hiçbir maddi katkı istemiyoruz. Bu üç proje özel sektör eliyle 

yürütülecek projelerdir. Dileğimiz bunların önündeki bürokratik engellerin bir an önce 

kaldırılmasıdır.   

 

Ancak ilçemize ekonomik ve sosyal anlamda büyük etkileri olacak Fethiye Üniversitesi 

konusunda devletimizin maddi desteğini görmek istediğimizi belirtmek isterim.  

 

Bizler Fethiyeliler olarak Fethiye Üniversitesi’nin ilk adımı olan işletme fakültesinin 

yapımında bazı adımlar attık. Bu konuda rektörümüz Prof. Dr. Mansur Harmadar’a,  

dekanımız Prof. Dr. Erdoğan Gavcar’a, bir bloğun yapımını üstlenen Belediye Başkanımız 

Sayın Behçet Saatcı’ya hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim.  

 

İşletme Fakültesi’nin B Blok inşaatını odamızın önderliğinde kurduğumuz dernek ile yarıya 

kadar getirdik. Bu bloğun tamamlanmasında biz Fethiyeli tüccarlar  ve esnaflar olarak daha 

fazla gayret etmeliyiz,  uzun vadeli düşünmeliyiz. Bize yakışan başladığımız işi bitirmektir.  

     

 

Kıymetli Misafirler; 

Sözlerime burada son verirken, bugün bizi yalnız bırakmayan Sayın Valimize, 

milletvekillerimize, Büyükşehir belediye başkanımıza, bölgemizin idari ve mülki amirlerine 

ve tüm katılımcılarımıza geldikleri ve katkıları için tekrar teşekkür ederim. Toplantımızın 

bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. 

 

Saygılarımla, 


